
Sörmarks Fiberförening Ek För BG: 170-9146 
Sörmark 45 
685 93 TORSBY 

Sörmarks Fiber Ek. För. 
Info 

Sörmark – Bastvålen – Lillskogshöjden 
Februari 2016 

 
 
 
Vi har under hösten färdigställt och lämnat in ansökan om statligt stöd för fiberutbyggnad. 
Beslut väntas någon gång i början på 2016. Stödet ska täcka 50 % av investeringen. 
Parallellt med detta håller vi på med att upphandla entreprenaden som ska gräva och dra 
fram fiber i bygden. 
Om nu alla tidsplaner håller hoppas vi kunna komma igång med arbetet när våren kommer. 
Förutom beviljande av bidrag och upphandling av entreprenad är det en del andra uppgifter 
som ska utföras. 
 
Markavtal 
Vi påbörjar nu arbetet med att skriva avtal med markägare vars mark vi går över med 
fiberledningen. Vi kommer ta kontakt med berörda markägare och visa var vi tänker gräva 
samt inhämta eventuella synpunkter från markägare om önskad ledningsdragning. 
 
Fiberanslutningsavtal 
Vi börjar också att skriva avtal med de som vill ansluta sig till fibernätet. För de flesta sker 
detta samtidigt som vi skriver markavtal. Detta avtal innebär att ni förbinder att betala 
insatser och avgifter enligt föreningsbeslut. Föreningen kommer då att garantera er den 
fiberanslutning ni önskar. 
 
Anslutningskostnad 
Vi har beräknat att kostnaden för anslutning kommer att kosta c:a 20 000 kr +/- 10 %. 
För att komma igång med finansiering kommer vi att på börja fakturering av insatserna så 
fort som ni skrivit på anslutningsavtalet. 
Skulle vi, som vi alla hoppas, klara av investeringen till en lägre kostnad, kommer den 
överskjutande insatsen att återbetalas till var och en. 
Skulle kostnaden överstiga 22 000 kr kommer vi att ta upp frågan på extra stämma. 
 
LB Fiber Ek. För. 
Ni som var med på föreningsstämman i juni kommer säkert ihåg att vi beslöt att fusionera 
ihop LB Fiber med Sörmarks Fiber. Orsaken är att det i dagsläget inte finns anledning att ha 
två föreningar. Vi är samma människor som jobbar i de två föreningarna samt att den 
upphandlingstekniska vitsen med att ha två föreningar har upphört. 
 
Vi syns och hörs snart! 
 
Styrelsen 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 


